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Besídka

farmářů

cesko-amcrický- ch

berktilosy u člověka tak vši-hdomácího dobytka jest bacil tuber
kulosní
V poslední schůzi dobytkáM
Ve kte ré části Živočišného těla
iněl dr S
odbývané v Lincoln
Stewart z Kamas City zajímavou tento bacil nejprve se zahní:dl
přednášku o tuberkulose u prasat Urn vznikají prvotní hnízdi Čili
z qíz vyjímáme nejdúležitejší body loíiska onemocnění tuberkulosní-h- o
k poučení našich čtenářů
vyznačují se z počátku zďiře
Dr Stewart pravil ie tuberka-los- ním v podobě uzlíku
později syse vyvinuje ze zárodků jež rově hnisavým rozpadem tělesné
když úsajf se v těle zvířete Vyv- tkáně
Prvotní hnízda tuherkulosní se
inují se neobyčejní rychle a
v plících méně ve stře—
vyskytují
zánět jez jest nanejvýš pro
vách a ještě řidčeji na kůži v koprasata zhoubný'
Tyto zárodky a jimi spňsobená stech a jinde
Jestliže bacily ze svého prvotní
nemoc vyskytují se ve větší části
světa hlavcě ale mezi civilisova ho ložiska do oběhu cév se dostanými národy a zárodky a nemoc z nou a jím po celém těie rozneseny
ní pocházející jsou stejným nepří-tále- jsou hkutečně potom v těle podobčlověka lak jako hospodář- ně jako semeno na poli působí
Z počátku se Z každého z nich e všech možského zvířectva
sondilo íf prasata nepodléhají té ných ústrojích vnitřních nesčetná
to nemoci ale po ioletém zkuSeb-né- ooví ložiska tuberkulosv povstásMdiu bylo dokázáno že tn vají
Tak z původní tuberkulosy plic
náhled byl mylným a že praseti
se ještě dále vyviuouti tubtr
mtie
v
i
v
neNebrasce
stáda
Kansasu
kulosa
moku s'řcv ledvin atd
Že
nemo
touto
jsou
jen
postižena
cí'ali! ona bohužel se mezi nimi i Veškeré útroby Čloěka zdají se
rozmáhá
Jí podléhají prasata by pokryty( malými nesčetnými
Útroby zvířat vypadají
každého stáří hlavně ale objevuje uzlíčky
jikohy posety ma!ýmí perličkami
se a mladých prasat
Podoba ta je
Nemoc tato dle dr Stewarti i většími perlemi
že břišní tuberkulosa
s pů sobová na jest u prasat předně příčinou
nazvána byla
stýkem s nakaženými zvířaty za hovězího dobytka'
diuhé požíráním nakažených ma perlovinou
Rychlé rozsetí a rozmnožení se
a za třetí přechází na prasata i od
živočicha
lidi stížených souchotinami
Ne- bacilů má na každého
Objeví se u něho
moc tato objevuje se hladně ve patrpý vliv
chřtánu a také ve' vnitřnostech kašel průjmy po případě krvácezvířete pak podléhají jí plíce a ní z plic střev i j močového
a živočich za několik neděl
zevnitřní části
U prasat nebe
takto onemocnětuto nemoc poorovati dříve a zhyne O lidech
'se říkává " 2é dostali t k ryteprve když' pemoc hodně pokro- lých
''
""
chlé souchotiny
'
"
čila
Zvířata
domácí
tuberkulosou
Vyvinula li se ve chřtánu tu se
podobně jako při kažjetí její příznaky v kašlání v ob- dé
jiné nemoci nejprve přestanou
tížích při polykání žríďla a konežráči potom za více méně zřej
čně otokem u krku1 zvířete
u člověka
vyvinuje se u prasat da- mých přízoakůi které
leko rychleji nežli u lidí aneb ho- se objevují při sebe pečlivějším
vězího dobytka
zvíře obyčejně ošetřovaní pozvolna hubnou vůči- jí podléhá v 5 neb 6 měsících kdy hledě sjábnau a hynou
Aby ztrátě dobytka se předešlo
prase buď pojde následkem toho
a
kus v čas porazttí se
ochuravělý
že nemaže poiívati potravu aneb
následkem jedu vyvinuvSíhp se v mohl' doporučuje "se vstříknutí
pod kůži do
ut"tH5:l's Kochova tuberkulínu
těje zvířete: ''t'
' Zvíře
masa
zvířat
tuberkulosoa
Největší nebezpečí této oemoc
u
spočívá v tonij že se neobyčejně zachvácené dostane po tuberkuli-pJz víře zdravé'
kdežto
hoteíku
a
rychle rozšiřuje
přená5í oaka
neb jinou' méně závažnou nemocí
žených zvířat na zdravám ilejlep-- i
k
ilm prostředkem za meze pí této nežli jest tuberkulosa ochuravělé
namoci jest rychlé zabití všech 'tubífkuliq bez horečky snáší
Od t i88í až do roku loňskénakažených zvířat a zaopatření si
ho všeobecně a takřka bez odporu
nového stáda
iřn
Požívání masa ze zvířete naka uznával se povodní Kochův oázor
jest
ženého tuberkulosou jest lidskému žs tuberkulosa lidí 'a zvířat
'
jedno totiž a že
zdraví škodlivé a nieloby být za
z lídí na" Xvířata a nao
kázáno
pak
navzájem
jest přenosná Podle1
0 prodeji hospodářského zvířectva- - toho také vydány zdravotní před-pii- y
Aby čřovék "domácích zvíVynikající dobytčí komisionář řat aenakazit
bylo ná příklad příChas A Mallory z Chicaga měl
sně přikazováno" aby chřcble
v poslední schůzi illinoisských
ělóvěka ani nahodipřednášku pozoruhodnou lou nei07orao-íi- í
nepřišly do krmě
svými praktickými radami m i
a nápojů dobytka
Aby naopak
Mallory pravil:
t:i
domácí zvířata člověka nenakazila
"Dle mé zkušenosti farmeři kte- zakazovalo se
zase: požívali vnitřří se zabývají chovem dobytka k
ze zabitých zvířat tuberku-losnícností
prodeji měli by hleděli k tomu
a také jejich maso pokláaby k chovu použili nejlepších dalo se za
a méně cenué
druhů dále by měli věnovat po- Hlavní všaknejisté
věnovala
zornost tržním zprávám a dle nich ee mléku a pozornost
z něho' ktevýrobkům
studovati potřebu v trhu se jevící
lze za syrová požívatu
a konečné by měli dobrým krme- rých
jen dlouho trvajícím vysokým
ním vychovávat! dobytek
který
horkem při vaření nebo pečení popřinese nejlepší ceny
Dobytek
krmů a aspoň 10 minut dlouhým
svůj by měli zasýlati na trh ten
vařením nápojů veškeré v nich ob
dokrátě když jest vykrmen a v
i bacily
bě: kdy dle tržních zpráv jeví se sažené bakterie tedy
á nákazy
se
usmrcují
Proto
rychlý a čilý odbyt v trhu
činí ' Za to syrové
neschopnými
měl
a
čisti
farmer
vzdělávat!
se
by
v prázdných chvílích netoť čím pokrmy a málo svařené nebi) zce-l- i
nešvařené nápoje žádné zdravětší odborné jeho vzdělání tím
'
n poskytují
votní
jistější jest jeho úspěch v rolni- Zvláště bezpečnosti
mléko ne
Bylo totiž
ctví
j
dokázáno
mnohokráte
íe bacily
r Dle mého náhledu— pravil Maltuberkulosof v syrovém mléku ne
~—
dále
íarmer
měl
lory
každý
by
dbáti svého vlastního rozumu a jenom nehynou nýbrž naopak vel
neměl by se dáti svésti agenty mi silně se % něm rozmnožují To
komisionáfi a jinými lidmi zahr- pak jest příčinou že mléko od jediné v celém ' stádu tuberktilosní
nujícími jej radami
poněvadž
těchto rad není nic jiného krávy' tovede mléko všech ostata
nežli vytěžiti několik dollarů z ních krav tuberkulosou nakazili
i
ale
mléko
tak
samotné
nejenom
farmera- Dobytek do trhu má
máslo a tvaroh z něho zdraví lidbýti posýlio jen tebdy když jest
v dobrém stavu a pak — což jest ském1! nebezpečnými MČiniti
Tu Z nenadání po 20 letech sám
V
hlavní věcí — v příhodné době
Koch
proti sobě promluvil a dokaždém
ze
sta
po
90 případech
předpisy v kolízvýšení cen v trhu následuje ry- savadní zdravotní
'
'
chlé snížení ' následkem toho že sání uvedl
Na sjezdu lékařů konaném od
ze všech končin hrne se dobytek
do 26 Července r 1901 v Lon22
se
do trhu aby
vykořistil tento
Zatím
však
dýně
prohlásil že na počátku bátrh
velikým
vyšší
o
tuberkulose přenosnost její
dání
dovozem trh klesne a zasýlatel
z Člověka na zvířata a naopak sice
že
se
Nejukvapil
teprve poiná
lépe je dobytek zasýlati když vi- připustil že však ji tím nikterak
Nyní že přichází s
díme že jest dovoz do tržišť sla- nedokazoval
bý neboť v takových případech výsledky svých dlouholetých potrh pravidelně vstoupne a zasýla- kusů z nichž na jevo vychází:
tel se svou zásylkou přijde v nej- Člověk může nakaziti tuberkuloTubersou opět jenom člověka
lepší čas
kulosa člověka na zvířata přenos
ý"
Posýlati dů trhu dobytek
jest
hubený' zanedbaný jest nou není a následkem toho
zdravot
většioa
nyní
obvyklých
neboť
se
ztrátou
po
vždy
spojeno
takovém dobytku jest Velmi slabá nich předpisů proti šíření tuberku"
poptávka' a Často' musí býti pro- losy docela zbytečnou
o
Koch
které
Své pokusy
předán za každou Cenu když stojí po
dešlé své výroky opíral koaal sponěkolik dnů v ohradách"
lečně se Schulzem asi takto:Krmil
O přenosnosti tuberkulosy z ílovíki 6 zvířat chrcblemi tuberkulosních
'3
i ' it zvířata a naopak
lidí
čtyři zvířata nechal dýchati
1 a v:'''v-- !
t
vzdučb značně promíchaný tuber- dr VrllIi Kuítra
-'i ií'jlJ')l-rŤr- r4
OljlMUI kulosními bacily lidí Devíti zvitubeřkuléiDÍ
cjlj JčlóvtfalPbd Jo? do bRefc'a
profesor léMfyfiWtftt
wsitě v Berlíné Ie příčinou tu- -' nebo do cév Při tom všem vyla
Tuberkulosa

u
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zvířata dobře Živena a tloustla
Když po 8 měsících byla zabita
neukázaly té při pitvě nikde žádonené známky tuberkulosního
mocnění
Docela jinak dopadly ' pokusy
když Kpch přenášel násadu bacilů z tnberkulosních
plic hovězího
Během
dobytka na jiná zvířata
několika dnů se nakažená zvířata
vesměs roztonávala a za 3 měsxe
zhynula
K první Části svých nahoře
výroků byl tedy Koch
Za to
plnou měrou oprávněn
poslední věta všechny účastníky
Neboť
sjezdu nemálo zarazila
jako Koch nakažlivoslí tuberkulo
sy r 108a zbytečné obecenstvo
postrašil tak r 1901 přes rníru

lhostejnost

k ní

a

beztarostnost

doporučil
Kdyby se nebyly v čas ozvaly
jiné vážně varující hlasy byly by
prohlášením Kochovým utrpěly
veliké újmy jak pokrok veřejného
zdravotnictví tak i hospodářství
Ale proti Kochovi povstali hned
četní Iékai angličtí francouzští a
němečť
Ti vesměs shodovali se
v tom že Koch opětně
se ukvapil
Ještě neměl žádného práva
tvrdili Že nynější ochranné před-nisproti tuberkulose jsou věcí
'
zbytečnou
Koch při svých pokusech do
spěl zajisté— jak sám pravil — pou
ze k tomu přesvědčení' že není
možno přepésti tuberkulosu ze
člověka na zvíře: Ten1? výsledekjeno prače jest ovsem velice cenný
ale bylo by přece ještě důležitě)
šim a cennějším bývalo kdyby byl
mohl dikázati že nelze také tuberkulosu přenésti ze zvířete na
člověka
Toho však nedokázal a
sotva asi podaří se mu to dokázali poněvadž pokusy za tím účelem
prováděli to jest do lidí zúmyslně
tuberkulosní nákazu vpravovati
není přístupno
j
Nevime-l- i tudíž dosud že poží
váním potravin z tuberkulosních
zvířat pocházejících se nenakazí-- :
me od dosud platných předpisů
ochranných pa žádný spúsob ne
smíme UStOUpiti:„
Ostatně pro- domněnku že tu- bérkulosa ze zvířete na člověka
přece jenom přenesena jest mluví
četná zkušenost
i 7
V chudém francouzském kraji
Bauce kde venkované do celou
dobu zimní společně se svým do
bytkem ve stájích 2ijí: jest tuberkulosa skoro stejným počtem mezi
lidmi a dobytkem rozšířena ' :
V mnichovské dětské nemocnici
dvě třetiny tuberkulosou nemoc
ných dítek pocházívá ze zdravých
rodičů í Tuberkulosa těchto dítek
nemůže tedy jinak se vysvětl-it- i
nežli tím že dítky pitím syrového
mléka od tuberkulosních krav se
1
nakazily uyu
Podle anglických řpráv jest
střevní tuberkulosa vniklá přímo
potravou a nápojem nejspíše tedy
syrovým mlékem velmi hojoá
Zvěrolékaři i lidé ošetřující tuberkulosní dobytek často již
se poraněním tuberkulosní
nákazu do kůže si naočkovali a po
případě potom i celkové nákaze
podlehli r
Avšak i hlavní tvrzení Kochovo
že tuberbulosa z člověka na zvířase popírá
ta jest nepřenosnou
poněvač Puetzovi a Baumgarteno-v- í
podařilo se přece jenom vyvo-la- ti
u koně
vepře těžké onemoc
nění tuberkulosou
jestliže jim
pod kůži vstřjkli z tuberkulosního
člověka přímo vzatý hnis který
mimo bacilly tuberkulosní ještě
dosti jiných bakterií obsahuje Že
pak přenesená čistá nákaza jenom
slabé účinky jeví vysvětluje se
tím že nebezpečnost její zmírněna
jest asi podobně jiko zmírněno
jest nebezpečí přenášení neštovic
ze zvířete na člověka při očkování
Přehlédneme li nyní : veškeré
úsudky o přenesení tuberkulosy
se stanoviska praktického hospodáře' jest nám trvali na tom aby
i na dále hleděl získati a držeti
dobytek jen naskrze zdravý a aby
ke krmení a ošetřování jeho vybíral si také jen lid zdraví neporuše
Nahodile méně zdravého
ného
Tak toho
upotřebili musí jinde
žádá prospěch jeho vlastního
zdraví zdraví jeho rodiny jeho
čeledě i všech odběratelů jeho ho
Tak toho
spodářských výrobků
žádá i jeho prospěch hmotný neboť na samých nemocných zvířatech nikdy a nikde žádného výtěžku dodělali se nemůže
podobně
jako z jejich plemena nevalné ceny
Spíše přechováváním nemocných
zvířat o zdravá zvířata přijíti může
:
Pravidla tato netýkají se ovšem
Platí o všech
jenom tuberkulosy
Proto praoemocech dobytčích
vý pokrok hodpodářský silně toho
vyžaduje aby vědomosti o nakažlivých a nákazou vznikajících
'vůbec náležitě se Šířily' a
za to bláhové pověry o jejich
Pak
rázně se vyhlazovaly
etane se ' nemožným
aby tak
zhoubná nemoc bakterielního původu a jenom nečistotou lidí vznikající jako jest horečka omladnic
ještě does í inteligentními hospo
dáři pokládána byla za chorobu
při níž zvíře hyne návalem krve
ďo mozku a kterou léčiti i ze vsťři
kováním jodtdďdrasélnatého ' do
vemene Předně je horečka omlad- -'
y
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nic onemocnění vznikající rozmnožením' se bakterii které do dělohy
krávy zanášeny jsou nečistýma ru
kama pomocníků po porodu Krá
va hyne pak otravou prudkým je
dem (toxiuy)
který rozmnožené
bakterie v těle onemocnělého zví
řete vyrábějí
Kdyby však i ho
rtčka omladnic spojena byla s
návalem krve do mozku nehodí
se naprosto horečku jodidem dra
sclnatým léčili ponívač on sám
Konávaly do mozku vyvolává
nečně že vemeno na místo vstřiku
se doporučujemá asi tolik smyslu
jako kdyby léktf nemocnému
zánětem plic doporučil vstřikovali
si lék do nosu Stav vemene jest na
stavu dělohy závislým ale přímo s
ní nesouvisí aoi žilami ani nervy
Praktický hospodář aby nemo
cem předcházel a aby nemoci
mírnějšími činiluČiní nejlépekdyž
přidrží se heslakteté jest základem
všech úspěchů moderních lékařů
"Všudé všemožná čistota!"
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ČESKÝ ZVĚROLÉKAŘ

DR R HELLER
'
spolupracovník
a
Mstil vyrábí následující léky pro kont:
Dra
mnzrtii( un olohy
Jlospo-dářikj-

šh

Velký Slovanský Kalendář
Týž obsahuje velkou titulní přílohu: Kulig krále Jana Sobiezki-h- o
V textu nalézá se 43 vyobrazení
Povídek a humorenek čítá '
osm a jiných kratších ntb delších poučných neb
zábavných článků 27
Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů

Občanskv Kalendář

zradili a cuimoKfjvnosti Ccuaa I)
10 liber t
Lík na zíílpy a nemoce kopyt Cena 1
Dále tyto léky cro
Dra HHRera pniJkv proti rhemnHlisinu
vvifcí-iipjuviii případy rlieniimtiHinu v
několika dnech
rovnř l cliíipku
Cena 1 tři liedniíky $'J50
Karlovarská fil umřlí svftozniim l(ík
proti nemocem ledvin žaludku a Jater
Hedniřka 7rc a $1 2!i
Wky aaaVMin nouze za hotovi! Pro
hovorna
OHadv v nichí dosud nemiSm Jednatele
hledám spolehlivé Jednatele Jímž dám
Nebraska — Ct red
P Z"! nejlepší výhody
Za $2 50 zaSlu I dobrá lékv nro lidi
Buďte tak laskavi a sdělte v Hodle popím nemoco
vorně "Besídky" jaký jest nej pfipravecé
8 úctou
DrR HELLER
5óú Iílue IhIuiiI Ave Chicago 111
lepší prostředek proti škrkavkám
u koní
Váš Čtenář
Díkivzdání a odporučení
SrdeřnV d(k vzdávám Ur H Hellerovi
Odp
Nejlepší prostředek proti řenkímu
zvfiroli-kaod něhož jsem vlce
škrkavkáma vůbec všem Červům
pro nic aone oujednal
n koní je dávivý kamínek angli
Wky ty se znamenití osvédčilv nroíaž
krajannm odporuřuji
Dávka pro Jo vSem řrana
cky: tartar emetic
Vondra Kamsey Mmn
koně je 2 Já až 5 drachem pro
" '
' '

_

viasx novy prostonárodní kalendář
TÍŽ Tlá Vfclktf titulní obraz: "Nřmprlíó Lril rnihr
ho

rrrQÍ řcU
knížete Soběslava o mír"
Povídek humoresek a črt obsahuje 13
a jiných článků drobnějších
rozmarných i poučných 25 Vyobrazení
v textu nalézá se 41
Cena tahoto kalendáře jest 35 centů co prémii
dáváme jej za doplatek 10 centů
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neboť letošní ročník
Cena tohoto kalendáře ješt 50 centů za prémii! H
jest již pětadvacátý
i
'i
odešleme jej za doplatek 30 centů
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NEBRASKA CYCLE CO

lek proti
nastuzeniiiiím

Velký výprodej Sicích strojů

Právě jsme obdrželi železniční náklad Wheeler & Wilson Ball
Bearing šicích strojů a nemáme místa kam bychom je složili : '
:
proto prodáváme během tohoto týdne

n

ÍOO šioioli

re

kaSel

i ten DeJprudSi

a

--

''dr°P

modem!1

zaruíené

prodávatl

bpluzéIa1'e $1500

"Bnx top" Jící stroje z druhé ruky lei dle
domoenl naieho byly dříve lacío po
115 budou etátl tento týden

vyléčíte

strojů
-i

1

Budeme
?

"

těchto zahrnuty jsou šicí stroje všech soustav vyráběných
to za ceny v Umaže dosud nebývalé ' ' c
:
1
Zamýšlíte-l- i si koupiti Šicí stroj neopomeBte nás navštívitu
V

Jisto Maiešovvm balsámem Dioti
Cartwright Wis— Jelikož máte
kašli ve annfpnf
ahlullrumi
— f„„v~-lhí
w
nynf v"Ppk Záp?' též rubriku
uena lanve lise uj vašich lem fa M
žvěrolékařsKpu žádal bych vás o
au uieproaava se podomně)laskavou radu co bych měl upo
Mareš Medicína Co třebit proti vším to jest cizopás- níkům u ovcí Váš
A O S
2876 Archer Ave 1! Chicage III
vším u ovcí se od
Odp
Poilete l pro volnou UniiWu '
poručuje dobré čistění kůže zasy"Nejiepli Mkaf"pávání pravým perským práškem
dále potírání oněch míst kde se
nejvíce vši zdržují petrolejem neb
Vldite úsporu?
3míšeninou Ze stejných dílů petroNrw Htrlln
vícíh
a
lněného oleje ě kou=kem rnilllfof jízdu? pluh
leje
Dafii
1
továrny
bavlněné látky— Klíšťata se dají EFSmo
Dokonale
unravlrelní lehu
odstranit potíráním obyčejným ba- tah
u)á:oflf}uát( nlntf 'imím m~~~„~
áhlu na rouch bez
pluhu NSe
nflveli
vlněným olejem čímž Se jejich jeznamnl
Jízdný pluh 181(0
ojny vám přímo:
0!Blo' fik"y brány
dýchací ústroje zacpou -- Domácí ÍSm0Jf bí4í? 'J 8'IHoo
Itipalcový chodák 1
ocet je dobrým prostředkem k za- lVá?5č 'O ™ brány
kultivátory 11308 a vyje
MFG HO 41 Ulver 8t
í Dr R Heller
8trllng II
hubení hnid

QQ

11000 Sici atroje--

-

?

"

"

'

$300

"„ '
pouze
Třicet tří ívriko llofch atrojn lei Jsou
uuKiuune a aoerez ouaou vonati aourou
službu Opatřte zi Jeden nmísUte Jej
na starý Bpodek a budete mítl aiit ilA
P
VU
dobrý ííol stroj Jeden
'
—'
75

cťůna týden1
Pronajímáme šicí stroje za
Opravujeme a prodáváme jednotlivé části ku každému šicímu"
: í htz o sr
-- '" r"fi'
stroji vyráběnému
7
Vyučujeme zdarroa šití na stroji každý Čtvrtek a sobotu' V
?
' ' '

v

'

NEBRÁSKA CYCLE CO

Telefon 1662

Váš za $4385

ír
Břoádwayc !'''

"

Council: Bluffs Uowa

Kolt J5i á llornej

Y't }r„"6ji

viieí!j

ít?

rf

ijcvcí?

sevV4'ttI

CSouth

Omaha
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Neb

POŠLETE TRI VLAS Y
K MIKROSKOPICKÉMU
PROZKOUMANÍ

!'

íJiOiiJiJÍ n}

mu

Vezměte tři Vypadlé vlasy pří ranalm česání a zašlete
je prof J H:
Austinovi vybláSenímu specialistovi kožních nemocí těšícíma ae pověsti
národní kterýž zašle vám úplně zdarma diagnosu vašeho případu po dů- - :
kladném prozkoumání vlasů zvláště jím sestrojeným mikroskopem
Jest
to li plně zdarma a mimo to zašle vám' ještě íVláště pro vás
připravený lék
v krabiěce' úplní zdarma Když zbaví vás luptfl Jež jsou předchůdcem
holohlavosti a když naroste vám nory ílas prof: Aůstin žádá vás byste
tom přátelům řekli Neposílejte peníze Jste-- li částečně neb úplné holo--f
haví pište a najděte si vyléčení Pošlete 2c na poštovné Plíte dnes na :

Není íáiln Jiný Initovák který by
mérou vy
fozadavkúm fttrmera 1DEAL
Seřro-tuj-o
20
vine a lépe nei kterýkoliv Jiný
árotovák dvoukotUký Jak Jméno
lest to "idenl'' pro Šrotování
kukuftee klaní atd na hruhié neb
drobné krmivo Hotovíme Je va třech
velikostech
"Ideál" druhy árotová-k- a
v sobi vlechny
moíaé
zahrnuji
Vlili byste Hl o nich přefístl
druhy
v (Ilustrováním oenniku
ZaílemeJeJ
se po ním
zdarma J'U-Jl-

tu

Každý kašel nastuzení a choro
by plic ulevíte a' vyléčíte Severo-výBalsímem pco plíce: Pan
Kub z Loyalton S Dak- - praví:
"Račte mně zaslati ještě dvě láhve
Severova Balsámu pro plíce Jest
spolehlivým v každém případě
ho míti stále doma"
proto-chc- i
?
Cena 25 a 50c

'

z českých kalendářů amerických

Nejstarší

nříbata 1 až 2% drachmy s vodou
Objednal jsem od Dr nellera masf na
k pití
během jednoho dne dát otok pro koně
'ouieda pana M
Mast ta an výbor ad osvédti
vypít— Pro koně slabé tělesné laMclntoshe
i Jiné líky Dra Hellera
rovnřž
soustavy hodí se lépe utrejch an- Které jsem drive od něho koupil
arsenfc
Ked Uloud JNeb
Jos
liarta
glicky:
jehož se dá koňo
vi 15 gránů s namokřeným ovsem
nebo otrubami a sice po 8 dní
Marešův
Devátý den se mu musí dát něja
ký projímavý lek nejlépe pilulka
z jedné unce aloe nebo hrst hořké
soli neb Glauberovy soli
Tabletky Jsou ochranným pro
Jiné
stfedkem proti zlým nastuzeni
léky jako na př terpentýn
ním chřipce zimnici a boleni hlazelená skalice a kapraď se
vy Ony jsou jistým a dokonalým
letcem proti vaem chorobám zavlhodí spíše pro menší zvířata neněným ochrnutím Tyto Bromo
boť u koní účinkují velmi málo
Quinine-LaxatiTonic Tableta
Oba jmenované léky lze obdržet
odstraní ochrnutí najeduou výři
brdlo
a
tí
a současně
vnitřnosti
pouze ná zvěrolékařský předpis
sesflý celý systém tak aby vzdoroneboť isou to iedv: Droto není
vali mohl záchvatu Lék tento Jest
vědecké pfispasobeni přírodních
rádnú je dávat klisnám' které se
látek a vyléčí dokonale
Cena
nalézají ye vyšším stupni březnosti
krabičky 85c u vašich lékárníka
neb poštou
Dr R Heller

"

ivnfnvÁnajrsrÁ

r

T-- r

-

CARBO- AVENARIUS
LINEUM jest barvou farmerůi
poněvadž skytá nejenom pěknou
ořechovou barvu' ale chrání též
veškeré předměty ze dřeva nad i
pod zemí a vodou před trouchnivěním a hnitím
ono desinfektuje
vaše stáje a sprosťuje kurníky
všech čmelíků a roztočů
30 let
zdarma
jest v užívání
Oběžníky
Carbolineum ' Wood r Preserving
'
Co Milwaukeé Wis
m '

Konin-r-

Týž obsahuje velkou titulní přílohu: Císař Rudolf II u alchi- Povídek humoresek a črt má 13 a jiných článků poučných
místy
i
Ce-n- a
zábavných delších i kratších 26 Vyobrazení v textu je 32
tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů

veřejní

san-toni-

I

výběr:'

bOc

li

'

'

i"

Letos máme neobyíejně hojný výbřr kalendářů hlavně z Čech
kteréž nabízíme za oremie a sice kaídtf nFednlatin-mH
jeden z těchto kalendářů dle svého výběru za doplatek kterýž při
každém z nich je uveden
'
Máme následující druhy na

ocUro-iiiKiiln- y

(Vnu "')
(Jlmlí nu tůf vý
liiidnÉ pro llili
Priíňck proli feivň-- u koní cna 71c
Lék proti kolikilm kmil
IúIiuí t
in láhve af0
lilhví l Ml
08lr4 inatl! nu itnri! otuky n írlorv Smí
ni-a jme útoky kortnf CeimlISO
Oclirapný lík proti cliolfí prsmit MiiM
ucuniraa ism velkft f 1 50
ÍVířky proti ilýohaviřniHtl koni il
MiM-- f
a práSuk imrilny oiliVnfny od driilu
ricD rumcQl
Uunn olou líko 7íc
PriiSck proti chlííM kíli nocdmtl k

'

I

PROF

J

H

AOSTIN

McYiciers Túoater

BnilÉg

ILl

CHICAGO

tmiiTEnmCMí&srs
HAMBURSKO-AMERIGK-

VELMI N1ZKE

-

'

JÍZDNĚ--

UNIE

A

Spoleěaotit tato udržuje celý rok pravidelné spojeni g Erropou dvou- SejryclilejSi jízda z Kew Yorkn do Hambarka
šroubovými loděmi
'
:? líodj odjíždřjí ve čtvrtek v sobotu

"

'

5

-

V'

Hambursko americká Linie Jest nelscarši Německá
Paropta- :vební Společnost a vlastni U02 lodí majících úhrnnou snosnost 541083 tun5
těchto jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvoušroubových parolodí
které ku pohodlí cestujících zvlášť zařízeny jsou
ne- i
Takový poíet
vlastní žádná jiná společnost Ohledně přeplavu a ceň obraťte separolodi
na
5 j
Trans-Atlantic-

Kupujte Dra Hellcra o- svédécné léky pro nemoce
koňské adobytčí
rliciiiiiatismcin
Trpíte-l- i
aneo neduhem očním
obraťte w

d&vCrou

Každý dep během měsíců břez
na a dubna 1902 prodávali bude
Union Pacific osadníkům lístky
na jedou cestu za následující ceny:

na

City
'
do Butté Anacondy a
iUU " Meieny
Spokane'

yrábí ítyh druhy tnMtf j vyhojl
urftlé Jn kol t hfbiperié netJubr oíní
1
yu nnnu vyraoeny jhqu t vi roitnycti teci-ý- chbylin a kořenů PnwliTaJt m v krabi
kách o 5 uoolcb Jtnlna krabička ta 50 ctů
VAak on
Masti ty Ikh objednatl Xél přtoa
renek KaBÍlall ca BPtraén dvě krabičky na
jednou ti nice po obdržení 1110 Kn kaXdé
Krabičce pnioztm
apiny niviKi vík-hu-l
tuto ni objednají nechť
kdoí výtiornou
v ůnp
(tvém laskavé udali drub nemo!

(hnn Df

ANNA KRETSCHMER
Omaha Neb
l6th át
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Uoutk Omaba
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tlO-t-

n

nr

Ik bU

T T

'

Tgggg""
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Hardwaré

'

'
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:

-í

5BroadwayNew Yorkí

JELRICIÍS

1

H Brewer & Cc

'

U

reesen

C- -

Lloydu

Po parolodí:h expresních nejrychlejší jízda přes
' moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

'i
í5íSPíep'avnl oenylSi-wn- ::
Vera dráze Spokane Po
i
expreesnfen z Xew Yorku do Břemeni:
parolodích
do Wenatchee včetně přes Hunt- - Po
parolodích prav dělných z New Torku do Břemen U
Po parolodích exprewnfch z Břemen do New Yorku a
ingtoo a Spokane
í
$8860
pravidelných z Břemen do New Yorku
1
$3850
jpO flf] do míst uai Great North-ipijJU- Po parolodích
' '
ern dráze západně od
~ '
' "š
oradoTnaiHg
Vr"enatchee
přes Huntiogton a
& CO
Spokane
— dtlllavni lednatelo
do Portland
pro eápadi]k_
Tacoma a
Seattle
H CLAUSENIUS & CO
do Ashland Oregon a
míst na cestě čítaie v
to odbočky na S P Co jižn& od Lee-- G lass-An- d
Goma
:
Portland přes Portland
vtfin íin Jo San Fra ocisca Los
Tifcčtní vyrážené i lakované plechové náčiní — Cír~7icý plech
iPaJUU ' Angeles a jiných rríst
pleca a sovové zb-- '
žlezný
')'tu' drát břebiay Loiiťié ' )
!
zliožl oicykly alřilib z rané náboje a apofovsBe zooz
i
j
v Kalifornii" '
Otta & Harnev alire '
Omaha Ffbr
1324 Fanam Tel 316
(Úřadovna 10 a Marcy ni Tel 629
ř

obcbodoíctt

'!n

JSJSSÍ

'

-

& CO

Zboll m prodávÉ dle litwatl buď ta boto
aeb naspláikr
tltf

VVV

2

1940 So

G

CiWvexo

13800

mť

W

Paroplav Spol

$2250°

-

mrurá

LINE

N

~BaváLoVyv

:

Omaha

kohyHrtn
řen ných maHtí o ilcbž DepředgtížHeJnú ÚHpél
DfHiti má tlfcíre dokladft do ruce
ťí Krtfuh-

HAMBURG-AMERICA-

'
— OD —
MISSOLttI feEKt
j
' do
Ogden a Salt Lake
:

-

pi Annu Kretschmer
1940 jižní 16 uL
mnhnJKkii a vyrnbfMlkij

-

i

lil

DENNE-

-

a Vlce atáléha vf tMVn laru- -

to) o katduuL kto
Jednxtflřtvl naíira
rám& podobizen krajin ni
bozfinikýcti vlanteuerkrb
a pod otraii
stkf

e

'"{-'-

Paul Wiáo

'

I

loitřfěliuiSkílirsliÉtó
t
Obchoduji rozhodně

'oboru tomto

Tažte

fjB!

vyrábí
ceny

nellepělm zbožím Sel se v
Nové vzorky právě došly'
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